
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE VERA CRUZ 

CMDM 

ATA do Plenário nº 151 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, na 

Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1645, nesta cidade, realizou-

se reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Vera Cruz, 

estando presentes as Conselheiras: Cláudia Zacouteghy, Edilene Vasconcelos de Brum, 

Gabriela Macedo, Angelita Hermes, Larissa Patias Ceolin, Lúcia Lisete Staub, Íris lenz 

Ziani e Neri Goecks. A presidente, Cláudia Zacouteghy, saudou os presentes. Foram 

tratados os seguintes assuntos: Assembleia Pública para compor o Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher – CMDM –periodo 2017-2019 para no dia 17 de abril de 2017, 

às 8h na Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais onde terá eleição dos 5 (cinco) 

membros que comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, das 

seguintes representações de entidades: Entidades religiosas; Entidades e instituições da 

área social e assistencial; Clubes de serviço; Profissionais liberais; Instituições privadas 

de ensino fundamental, de nível médio ou superior; Associações ou cooperativas 

médicas; Grupos de mulheres rurais; Entidades ou instituições, afins com a questão da 

mulher.” Cada entidade pode indicar 2 (dois) representantes – um titular e um suplente, 

para concorrer. Foi publicado o edital e cada uma deverá auxiliar na divulgação. 

Prosseguindo foi apresentado por Larissa Ceolin, sobre 1ª Conferência da Saúde da 

Mulher, que deverá ser realizada até o dia 21 de maio. Foi sugerido palestrantes, onde 

Edilene irá averiguar junto a UNISC. Será enviado o material por e-mail para os 

conselheiros e na próxima será organizado quem irá participar em cada comissão. 

Prosseguindo foi feito a Avaliação da 2ª Corrida e Caminhada de Vera Cruz alusivo ao 

Dia da Mulher. Foi avaliado como positivo. Será encaminhado oficio de agradecimento 

aos patrocinadores e solicitando patrocínio para o ano de 2018. Ficou agendado para 3 

de março de 2018 a 3ª Corrida e Caminhada de Vera Cruz alusivo ao Dia da Mulher. 

Sugestão de ter as categorias do Idoso, Pessoa com Deficiência, Criança, Familia, 

Adolescente. Também será responsabilizada uma pessoa para tratar cada assunto. Nada 

mais havendo para se tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião, e eu, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 

conselheiros presentes. Vera Cruz, 7 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 


